
 

 

Svar till interpellation Trygghet för förskoleplats inom 

barnets närområde från Michael Öberg – Miljöpartiet 

Barnen är de viktigaste människorna i världen. De är vår framtid. De ska därför ges bästa 
möjliga förutsättningar att utvecklas till starka, kreativa och positiva vuxna med stor tilltro 
till sig själva och till samhället. Älmhults kommun ska ha en väl fungerande skola och 
förskola, med hög kvalitet i alla delar av verksamheten. Förskoleplats ska erbjudas där 
barnen finns. En verksamhet som skapar en bra grund för ett friskt och hållbart liv.  

Hur ser planen ut för att möta behovet av trygga förskoleplatser i barnet närområde? 

Utbyggnad? 

Det är en av våra största utmaningar just när det gäller förskolan, eftersom vi inte på förhand vet 

var flest barn i behov av förskola kommer att födas. Att garantera att det alltid finns lediga 

förskoleplatser i närheten av hemmet, skulle innebära att vi skulle behöva ha tomma platser på 

alla förskolor för eventuella kommande behov. Det skulle generera höga kostnader. Dessa pengar 

är bättre använda i verksamheten. 

Varför behöver det vara längre väntetider till en kommunal förskola än privata? 

Det finns ingen inbyggd väntetid för att en förskola är kommunal. Just nu är det så att fler vill ha 

kommunala förskolor. Vi ser det som ett tecken på att vi har bra verksamhet i egen regi. 

Hur ser tillgången ut på platser till förskola i barnets närmiljö? 

Tillgången på platser i närmiljön är mycket god i Älmhult jämfört med många andra kommuner, 

där man satsat på få stora förskolor. Det är generellt så att det är god tillgång på platser inför 

höstens placeringar, medan det är betydligt svårare att tillgodose plats inför placeringarna som 

görs inför vårterminen. Alla som inte har fått önskad plats under våren har möjlighet att ställa sig 

i omplaceringskö inför höstterminen. 

Garanteras 15-timmarsbarnen plats på förskolan i dess närmiljö? 

Det är en definitionsfråga vad som menas med närmiljö. I tätorten Älmhult är det några (mindre 

än fem) barn som inte fått sitt förstahandsval och på så vis fått en längre sträcka till sin förskola. 

Barnen garanteras plats på förskola.  

Älmhults kommun har aldrig varit nära att inte kunna uppfylla skollagens krav på tillgång till 

förskola. Det finns ingen regel i skollagen hur långt avstånd man kan ha till sin förskola, så länge 

den ligger i samma kommun. Däremot finns det en bred politisk samsyn i att förskolorna ska 

finnas nära barnen finns.  
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Svar interpellation Låga skolresultat på grundskolor i 

Älmhult från Michael Öberg - Miljöpartiet 
 

Barnen är vår framtid och vi ska göra tidiga insatser för att skapa de bästa förutsättningarna för 

ett självständigt och hälsosamt liv. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. En trygg skolmiljö och personal med rätt kompetens ser vi som mycket viktigt. 

Vi vet också att en av Kronobergs största utmaningar är kompetensförsörjningen och den bästa 

vägen till jobb är en gymnasieutbildning. Idag är det för få elever som kommer in på gymnasiet 

och som fullföljer sin gymnasieutbildning – i hela Kronoberg. Här är det viktigt att vi jobbar med 

tidiga insatser så att eleverna klarar grundskolan och vidare gymnasiet – men också med 

matchning så att eleverna blir intresserade av gymnasieutbildningar som matchar näringslivets 

och offentliga sektorns behov.  

Är det politiska styret nöjd med utvecklingen i Älmhult skolor? 

Utvecklingen är överlag bra i våra f-6 skolor. Vi ser att vi tillhör de 25 % bästa skolorna på just f-

6, enligt Kolada. Siffrorna interpellanten refererar till är enbart andelen elever med fullständiga 

betyg. Om vi tittar på enskilda ämnen som påverkar dessa siffror negativt kan vi till exempel lyfta 

fram att enbart 44 % av eleverna som läser arabiska som modersmål klarar godkänt. Hela 22 % 

av de som inte klarar godkänt har i princip inte deltagit i undervisningen. Vidare är det en 

betydande andel elever som inte deltar i simundervisningen. Detta medför ett icke godkänt betyg 

i idrott och hälsa. 

Eleverna på Elmeskolan och Gemöskolan, har bäst utveckling när det gäller att få fullständiga 

betyg i åk 7 på Linnéskolan.  

Vilken slutsats drar du över skolresultaten försämrats och ojämlikheten mellan skolor? 

Jag ser inte att skolresultaten försämrats, utan tvärtom är de förbättrats för våra f-6 skolor, men 

de behöver bli ännu bättre. Det är också viktigt att jobba med skillnaderna mellan våra skolor. 

Oavsett vilken skola en elev börjar på i Älmhult så ska det finnas goda förutsättningar att klara av 

utbildningen. Vi måste vara medveten om att skolresultaten speglar den bostadssegregation som 

finns i kommunen och det är hela kommunkoncernens ansvar att jobba med och skolans ansvar 

att minska konsekvenserna av detta.   

Vilka insatser planeras för att vända resultaten? 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Insatser är sedan länge igång för att ytterligare höja resultaten i våra grundskolor. För att nämna 

några har vi sedan något år tillbaka ett helt nytt sätt att arbeta med det systematiska 

kvalitetsarbetet, där fokus ligger på att åtgärder som genomförs ska ge resultat i klassrummet.  

 



 
Resursfördelningssystem 

Grundskolan har infört ett helt nytt resursfördelningssystem, som på ett helt annat sätt fördelar 

mer resurser till de skolor som bäst behöver det. Även fördelningen av statsbidraget för likvärdig 

skola fördelas på ett sätt som tydligt gynnar de grundskolor som har störst behov.  

Långsiktighet 

Jag vill gärna lyfta att detta är långsiktiga åtgärder som kommer att ge resultat på sikt. Att 

förbättra skolresultat är ett arbete som tar tid, som behöver tålamod och som inte görs i en 

handvändning. Majoriteten är överens om att det ska finnas en långsiktig planering för en positiv 

kunskapsutveckling, ökande meritvärden och ökad behörighet i skolan – ”Samverkan för bästa 

skola” är ett bra exempel.  

Samverkan för bästa skola 

Vi har också tecknat avtal med Skolverket och inlett insatser för att lyfta resultaten bland annat på 

Elmeskolan och Gemöskolan, inom ramen för Samverkan för bästa skola. 

Personalen 

Utöver dessa konkreta insatser görs fortbildningsinsatser för personal, men även för att öka 

tillgången på speciallärare. 

Skolbibliotek 

Från och med i höst kommer vi att ha öppna och bemannade skolbibliotek på samtliga skolor i 

Älmhults kommun. Det är en insats som vi räknar med ska stimulera till en bättre läsinlärning. 

Sammantaget tycker vi att grundskolan i Älmhult har en god utveckling och att vi har insatser 

igång som vi är övertygade om att ska ge ytterligare förbättringar. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka interpellanten för som lyfter en högt prioriterad fråga och jag är nöjd 

över att kunna svara att kunskapsutvecklingen i grundskolan är positiv. Frågan kommer fortsätta 

vara högt upp på min agenda och vi kommer hårt med för att denna utveckling ska fortsätta. Ett 

långsiktigt politiskt arbete är en av delarna som skapat detta.  

Jag vill också rikta ett stort tack till all personal ute i våra verksamheter som varje dag gör sitt 

bästa för att våra elever ska skaffa sig en bra grund för ett hållbart liv, utan dem hade vi inte sett 

denna positiva utveckling.  
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